
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu 
przeprowadzenia rekrutacji ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Jerzego 
Rudlickiego w Olbięcinie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art 4 pkt. 11 RODO.  
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez 
złożenie  pisemnego oświadczenia. 
 

………………………………….            ……………………………………..     

(miejscowość i   data)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)          
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)-                 
(Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż: 

Administrator: 

1. Administratorem Danych Osobowych w ramach procesu rekrutacji jest: 
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie 

z siedzibą: Olbięcin 139, 23-230 Trzydnik Duży 
Inspektor Ochrony Danych: 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl 
Cel i podstawy przetwarzania: 

3. Dane Osobowe kandydatów ich rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2    
lit. g ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- 
Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów prawa odnoszących się ściśle do 
funkcjonowania oświaty, przede wszystkim  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

Odbiorcy danych osobowych: 

4. Dane Osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. Minister Edukacji Narodowej- System Informacji 
Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący) oraz uprawnionym podmiotom na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych: 

5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu (pkt. 3)                          
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 
o archiwizacji  

Prawa osób, których dane dotyczą: 

6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje  prawo do żądania od Administratora 
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie (w zakresie przetwarzania danych nieobowiązkowych -podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych: oświadczenie zgody). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem. Ponadto przysługuje 
prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. /Rozdział III 
RODO- Prawa osoby, której dane dotyczą/,  

7. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje  prawo  wniesienia skargi do organu 
nadzorczego-  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji podejrzenia, że 
przetwarzanie Danych Osobowych  w procesie rekrutacji narusza przepisy RODO 

Informacja o wymogu podania danych osobowych: 

8. Podanie Danych Osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, 
natomiast  w pozostałym zakresie dobrowolne 

9. Ponadto informuję, że Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji                
w tym profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z powyższym: 
 

 

………………………………….            ……………………………………..     

(miejscowość i   data)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


